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Cereri Mărci publicate în 28/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05225 21/08/2020 ASOCIAȚIA MRMO SUBCARPAȚI Trail Run

AUTO SRL
DEZMO

6 M 2020 05890 21/08/2020 SC TC DEALS SRL HK1

7 M 2020 05891 21/08/2020 S.C. URGENT CARGUS SRL CARGUS

8 M 2020 05892 21/08/2020 AUGUSTIN NICOLAE PLESEA GCLUB

9 M 2020 05893 21/08/2020 ALINA PANAITE ON PRESTIGE medical

10 M 2020 05894 21/08/2020 HYPER BNDF SRL HYPERTOX

11 M 2020 05895 21/08/2020 DOI FLĂCĂI S.R.L. DOI FLĂCĂI BERATĂ

12 M 2020 05896 21/08/2020 GREENHORSE01 SRL VELOCE e GUSTO

13 M 2020 05897 21/08/2020 CERASELA-MIHAELA SIMIUC OTOTO

14 M 2020 05898 21/08/2020 ROTON SRL NOSTALGIA

15 M 2020 05899 21/08/2020 S.C. DB PRO MEDIA
CONSULTING S.R.L.

damboviteanul.com ziarul tău pe
net

16 M 2020 05900 21/08/2020 NOGERMA CORPORATION
S.R.L.

Byecterium

17 M 2020 05901 21/08/2020 BOTTLE BRANDS SRL AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ PRUNE
USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI NEGRU
ARMURARIU NUCȘOARĂ

18 M 2020 05902 21/08/2020 DOWNTOWN BARBERSHOP
SRL

downtown BARBER SHOP cuts
& spirits EST. 2016

19 M 2020 05903 21/08/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
MINIGOLF

20 M 2020 05904 21/08/2020 S.C. CASE CĂLDUROASE
S.R.L.

Case Călduroase

21 M 2020 05905 21/08/2020 TOYO MOTOR NORD SRL HONDA NORD

22 M 2020 05907 21/08/2020 TOYO AVIATION SRL TOYO AVIATION

2 M 2020 05468 21/08/2020 MINERVA NAVIS SRL Minerva Navis

3 M 2020 05598 10/08/2020 S.C. BIOFARM S.A. Anghirol

4 M 2020 05888 21/08/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN AL FARES

5 M 2020 05889 21/08/2020 PRISCOM DEZMEMBRARI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 05908 21/08/2020 TOYO FINANCE GROUP IFN

SA
TOYO FINANCE

24 M 2020 05909 21/08/2020 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ PENTRU
GESTIONAREA INTEGRATĂ A
DEŞEURILOR ILFOV

ADIGIDI

25 M 2020 05910 21/08/2020 TOYO MOTOR LEASING IFN
SA

TML TOYO MOTOR LEASING

26 M 2020 05911 21/08/2020 TOYO MOTOR CENTER SRL TOYO MOTOR CENTER

27 M 2020 05912 21/08/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
MINIGOLF

28 M 2020 05913 21/08/2020 S.C. CASE CĂLDUROASE
S.R.L.

Izolaţii Naturale

29 M 2020 05914 21/08/2020 AFI QUATTRO TOTAL SRL Lacrima de pământ

30 M 2020 05915 21/08/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

MULTIBAT ExtraADEZIV

31 M 2020 05916 21/08/2020 S.C. D.Z. CONSULTING
INTERNATIONAL S.R.L.

DZ CONSULTING

32 M 2020 05917 21/08/2020 S.C. CRH Ciment (Romania)
S.A.

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraZid

33 M 2020 05918 21/08/2020 LAROPHARM SRL LAROPHARM MEDICARE

34 M 2020 05919 21/08/2020 S.C. CRH Ciment (Romania)
S.A.

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraTenc

35 M 2020 05920 21/08/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraFin

36 M 2020 05921 21/08/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraFix

37 M 2020 05922 21/08/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

MULTIBAT ExtraADEZIV
ExtraTherm

38 M 2020 05923 21/08/2020 SC GENERAL AGRO COM
SERVICE SRL

Alagro

39 M 2020 05924 21/08/2020 S.C. H4L DEVELOPMENT S.A. Carol Park

40 M 2020 05925 21/08/2020 SC SENIA COMPANY 999 SRL Senia MUSIC

41 M 2020 05926 21/08/2020 MARIAN PETCU Liligrip

42 M 2020 05927 21/08/2020 SEARCH CHEMICALS SRL H LUX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2020 05928 21/08/2020 ALINA-CRISTIANA IERUGAN COPILĂRIA PE ASFALT

44 M 2020 05929 21/08/2020 GHEORGHE ZLOTEA Chef & Grill AM CHEF DE GRILL

45 M 2020 05930 21/08/2020 RADU-VLAD STAN
IANCU-LAUREAN COSTIN

GOLDEN FIN STUDIOS

46 M 2020 05931 21/08/2020 S.C. VEGA COMPANY S.R.L. VEGA HOTELS

47 M 2020 05932 21/08/2020 CRISFARM S.R.L. CRISFARM

48 M 2020 05933 21/08/2020 BRAVO PRODUCTIONS SRL MIRCEA BRAVO

49 M 2020 05934 22/08/2020 BEAUTY SALON ELENA SRL Ergoline Bulevard

50 M 2020 05935 23/08/2020 LAURA PAȘCALĂU Sunt mămică, ce să fac?
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(210) M 2020 05225
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIAȚIA MRMO, ALEEA

LIBELULEI NR. 4, BL. 6, SC. A, AP.
12, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100039, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SUBCARPAȚI Trail Run

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 05.01.03;
05.01.05; 05.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate.
41. Divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05468
(151) 21/08/2020
(732) MINERVA NAVIS SRL, STR. 1848

NR. 17A, CAMERA NR. 1, BL. 9,
SC. C, AP. 5, JUDEȚUL TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(540)

Minerva Navis

(531) Clasificare Viena:
05.13.01; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6.  Construcţii metalice transportabile în
domeniul naval.
37. Servicii de construcţii navale.

───────

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Anghirol

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 05.11.23; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (CMYK
#A6CE39, CMYK #007236, CMYK
#5859B), gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării simptomatologiei biliare, determinate
de insuficienţă secretorie biliară, de un exces
alimentar sau de alte afecţiuni ale sistemului
digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 05598
(151) 10/08/2020
(732) S.C. BIOFARM S.A., STR.
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(210) M 2020 05888
(151) 21/08/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
1A, BL. 452, SC. D, ET. 10, AP.
175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AL FARES

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 03.03.01; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor a produselor diserve (exceptând
trasnportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping), servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 05889
(151) 21/08/2020
(732) PRISCOM DEZMEMBRARI

AUTO SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 59, JUDEŢ
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

DEZMO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.18;
14.05.01

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezmembrări auto.

───────

(210) M 2020 05890
(151) 21/08/2020
(732) SC TC DEALS SRL, STR.

MUZEULUI, BL 2 AP1 C5, JUDEŢ
GORJ, BUMBESTI-JIU, 215100,
GORJ, ROMANIA

(540)
HK1

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. MP3-playere, playere MP4, DVD playere,
playere multimedia, player portabil
multimedia, DVD playere portabile, playere video
digitale, cutii pentru MP3 player,
playere de discuri video, playere multimedia
pentru mașini, huse pentru DVD
playere, huse pentru cd-playere, playere de
muzică portabile, playere și recordere
video combinate, difuzoare pentru media playere
portabile, genti pentru playere
media digitale, etuiuri pentru media playere
portabile, cutii pentru playere portabile
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multimedia, baze de andocare pentru MP3
playere, huse de protecție pentru playere
MP3, etuiuri de transport pentru playere audio,
stații de andocare pentru playere
audio digitale, cutii de transport pentru playere
cu muzică portabile, playere media
mobile care se poartă în combinație cu hainele,
videotelefoane, videoproiectoare,
videocasetofoane, mixere video, aparate video,
receptoare video, cartele video,
multiplexoare video, imprimante video, casete
video, digitizoare video, procesoare
video, amplificatoare video, fişiere cu înregistrări
video descărcabile, ecrane video, monitoare
video, video
recordere, echipamente video, transmițătoare
video, video discuri, benzi video,
filme video, acceleratoare video, cabluri video,
servere video, procesoare
videocolor, aparate video interactive, camere
video portabile, benzi video goale,
software video interactiv, benzi video
preînregistrate, casete video înregistrate,
clipuri video preînregistrate, discuri compacte
video, acceleratoare video grafice,
controlere video grafice, casete video
neînregistrate, înregistrări video descărcabile,
camere video digitale, servere video digitale,
huse de videocamere, aparatură
pentru videoconferințe, monitoare pentru
videoconferințe, sisteme pentru
videoconferințe, camere video de supraveghere,
discuri compacte (audio-video),
aparate de redare video, huse pentru casete
video, aparate pentru comunicații
video, camere video de securitate, aparatură de
amplificare video, aparate de
intercomunicații video, recordere video cu
semiconductoare, cititoare de video
discuri, monitoare pentru proiectare video, unități
de afișare video, controlere pentru
monitoare video, interfoane cu afișaj video,
aparate pentru efecte video, selector de
canale video, procesoare video pentru
microscop, discuri pentru jocuri video,
dispozitive pentru transmisie video, casete
pentru jocuri video, sisteme de
supraveghere video, suporturi pentru camere
video, obiective pentru camere video,
sisteme de vizualizare video, camere video de
bord, camere video pentru vehicule,
software pentru conferințe video, camere video
pentru conferință, boxe pentru
conferințe video, amplificatoare de frecvență
video, discuri compacte video
preînregistrate, camere video pentru vânătoare,
ochelari cu cameră video, plăci

video cu circuite, discuri video pre-înregistrate,
software pentru afișare video,
aparate pentru redarea casetelor video, discuri
înregistrate cu conținut video,
aparate pentru înregistrări audio-video,
programe pentru jocuri video interactive,
aparate digitale de înregistrare video, programe
de jocuri video descărcabile,
controlere pentru editarea benzilor video,
aparatură pentru editarea imaginilor video,
receptoare (audio, video) fără fir, camere video
activate de mișcare, suporturi biped
pentru camere video, căști audiovizuale pentru
jocuri video, materiale video muzicale
pre-înregistrate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, aparate de înregistrare
video (PVR), benzi video preînregistrate cu
muzică, camere video cu funcționalități
multiple, casete video preînregistrate cu muzică,
aparate de înregistrare video pentru
mașină, videoclipuri din filme pre-înregistrate,
camere video portabile cu dispozitiv
încorporat pentru înregistrare de videocasete,
dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, circuite de interfață pentru camerele
video, discuri video înregistrate cu
desene animate, casete video înregistrate cu
desene animate, aparate de
înregistrare a benzilor video, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor video,
aparate de înregistrare pentru discuri video,
programe de calculator pentru editare
video, benzi video pre-înregistrate, non-
muzicale, software pentru jocuri video pe
calculator, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, pupitre de mixaj pentru
material video, software pentru jocuri video de
calculator, benzi video preînregistrate
care conțin jocuri, aparate de comandă video
pentru rețele locale, suporturi
adaptate pentru stocarea de aparate video,
camere video adaptate în scop de
supraveghere, software de calculator menit sa
faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, suporturi de
camere video montate pe căști,
programe pentru aparate de jocuri video arcade,
carcase rezistente la apă pentru
camere video, televizoare prevăzute cu aparate
de înregistrare video, casete video
pre-înregistrate cu desene animate, aparate de
inscripționare a discurilor video
digitale, echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, recipiente de
stocare adaptate pentru casete video, jocuri
video pe discuri (software de calculator),
aparate cu afișaje video montate pe cap,
joystick-uri pentru calculatoare, nu pentru
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jocuri video, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri video,
carduri de memorie pentru aparate de jocuri
video, benzi de curățare a capetelor de
înregistrare video, software pentru controlul
funcționării dispozitivelor audio și video,
programe informatice pentru jocuri video și de
calculator, sisteme electronice de
distribuire de semnale audio/video, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, comutatoare pentru
direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice și
video, software pentru aparate de
jocuri video de tip arcadă, aplicații de calculator
pentru navigația audio-video a maș
inii, dispozitive de control pentru navigația audio-
video a mașinii, software pentru
editarea de imagini, sunete și materiale video,
hardware de calculator pentru
procesare de semnale audio și video, ecrane de
afișare video care se poartă în
combinație cu hainele, hardware de calculator
pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru
acasă, căști de realitate virtuală adaptate pentru
folosire la jocuri video, software
pentru jocuri folosit împreună cu consolele de
jocuri video, CD-ROM-uri fără conținut
pentru înregistrare audio sau video, software
pentru prelucrarea de imagini, grafice,
conținut audio, conținut video și text, dispozitive
de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
programe pentru jocuri pentru aparate
de jocuri video de tip arcadă, procesoare video
care furnizează vedere 360 de grade
pentru un vehicul, jocuri video (jocuri de
calculator) sub formă de programe de
calculator înregistrate pe suporturi de date,
dispozitive de navigație GPS, software
pentru sisteme de navigație GPS, senzori
giroscopici care folosesc funcții GPS,
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS),
software informatic pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), calculatoare,
calculatoare electronice, calculatoare personale,
calculatoare portabile, calculatoare
cuantice, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de drum, componente pentru
calculatoare, programe pentru calculatoare,
calculatoare pentru comunicații,

modemuri pentru calculatoare, rețele de
calculatoare, calculatoare de proces,
controlere pentru calculatoare, calculatoare de
buzunar, tastaturi de calculatoare,
netbook-uri (calculatoare), plăci grafice pentru
calculatoare, calculatoare electronice
de birou, suporturi pivotante pentru calculatoare,
huse (adaptate) pentru calculatoare.

───────

(210) M 2020 05891
(151) 21/08/2020
(732) S.C. URGENT CARGUS SRL,

ŞOS. ATOMISTILOR NR. 99-115,
JUDEŢ ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CARGUS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postare de afişe publicitare,
închiriere panouri de afisaj (panouri publicitare),
facturare, marketing.
39. Servicii de curierat, servicii de curierat
mărfuri, servicii poştale şi de curierat.

───────
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(210) M 2020 05892
(151) 21/08/2020
(732) AUGUSTIN NICOLAE PLESEA,

ING. PASCAL CRISTIAN NR.
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GCLUB

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 05893
(151) 21/08/2020
(732) ALINA PANAITE, STR. BERZEI

NR. 1/A, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ON PRESTIGE medical

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
distribuirea de mostre de produse, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,

publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.
44. Servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, consiliere medicală
în domeniul dermatologiei, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
în sectorul sănătății, implantarea părului,
servicii ale clinicilor medicale, îngrijire medicală,
servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică, saloane de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, saloane
de bronzare, servicii de epilare, servicii de
cosmetică, servicii de tratament cosmetic,
masaj, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii de analiză cosmetică,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și
a frumuseții, consultanță pe internet în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, servicii de eliminare
a celulitei, servicii de îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de îngrijire estetică
a picioarelor, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de artă corporală (înfrumuseţare),
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii de liposucție, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii de tratamente de slăbire, servicii
de tratare a celulitei, servicii furnizate de
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saloane de slăbire, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii terapeutice personale cu privire
la regenerarea părului, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic
cu laser pentru îndepărtarea părului nedorit,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
servicii de tratament pentru păr, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
servicii de tratamente cosmetice pentru ten,
servicii de tratamente cosmetice pentru păr.,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine.

───────

(210) M 2020 05894
(151) 21/08/2020
(732) HYPER BNDF SRL, VALEA

CRICOVULUI NR. 83, ,
BUCUREŞTI, 061983,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HYPERTOX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.

───────

(210) M 2020 05895
(151) 21/08/2020
(732) DOI FLĂCĂI S.R.L., STR.

AMURGULUI NR. 77, BL. 1, ET.
1, AP. 7, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOI FLĂCĂI BERATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare şi
marketing, consultanţă în marketing, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse şi servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe.

───────
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(210) M 2020 05896
(151) 21/08/2020
(732) GREENHORSE01 SRL, STR.

GHEORGHE DOJA, NR. 18, BL.
D18, SC. A, AP. 2, JUDEŢ SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VELOCE e GUSTO

(531) Clasificare Viena:
17.01.07; 17.01.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
gri închis, portocaliu, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate în aer liber, promoţii,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, demonstraţii cu produse, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale, publicitare
şi de promovare, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, informaţii
comerciale, toate acestea în legatură cu bar,
restaurant, pub, bistro, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), difuzare
de material publicitar (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane).
39. Ambalare, transport şi livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant.

41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferinţe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentaţii
live, servicii de discoteca şi servicii de
cluburi (divertisment), planificare de petreceri,
organizare de divertisment pentru nunţi,
botezuri, zile de naştere, planificare şi
coordonare de petreceri.
43. Servicii de alimentaţie publică şi anume:
servicii de bar, restaurant, cantină, cafenele,
servicii ale bistrourilor, snack-bar-uri, furnizarea
de informaţii cu privire la restaurant, terasă,
gradină de vară, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de alimente şi bauturi,
furnizare de facilităţi pentru nunţi, petreceri
şi dans, servicii de organizare de banchete
(mâncare şi băutură), servicii de cocktail
bar, restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilităţi de uz general pentru întâlniri, conferinţe
şi expoziţii, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 05897
(151) 21/08/2020
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
OTOTO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, preparate
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului
de uz cosmetic, produse pentru spă lare,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse pentru curățarea dinților
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și ape de gură nemedicinale, săpunuri,
detergenți (pentru curăţare).
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie de uz casnic, țesături pentru
lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,
așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
de pat de unică folosință din material textil,
perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole, produse de brutărie, produse
de cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri de fructe, sucuri de legume (băuturi),
amestec de sucuri de fructe, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț

cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.

───────

(210) M 2020 05898
(151) 21/08/2020
(732) ROTON SRL , STR. STIHII NR.

2A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NOSTALGIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.16; 22.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicatii.
───────
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(210) M 2020 05899
(151) 21/08/2020
(732) S.C. DB PRO MEDIA

CONSULTING S.R.L., STR.
CALEA DOMNEASCĂ NR. 292,
ET. 1, AP. 7, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

damboviteanul.com
ziarul tău pe net

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.18

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişi, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambala, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare online de ziare
electronice, furnizare de informaţii cu caracter
educativ, cultural sau de divertisment şi ştiri
online, furnizare de informatii si ştiri online.

───────

(210) M 2020 05900
(151) 21/08/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

S.R.L., STR. CALUSEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Byecterium

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/08/2020-23/08/2020

(210) M 2020 05901
(151) 21/08/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ PRUNE

USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI NEGRU

ARMURARIU NUCȘOARĂ

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 04.01.03; 23.01.01; 23.01.25;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7679 C), auriu (Pantone Gold), negru
(Pantone Black C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05902
(151) 21/08/2020
(732) DOWNTOWN BARBERSHOP SRL,

STR. FAGETULUI NR. 138, BL.
ST7, SC. B, ET. 6, AP. 5, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

downtown BARBER SHOP
cuts & spirits EST. 2016

(531) Clasificare Viena:
02.09.12; 26.11.02; 26.01.01; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, maro închis,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de coafare a părului, saloane de
coafură, servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță privind
machiajul, oferite online sau față în față, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
de coafor pentru personalul armatei, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de coafor
pentru copii, servicii de tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, servicii de saună cu
infraroșii, îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri
de igienă și frumusețe, frizerii pentru bărbați,
servicii de bărbierie, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, furnizare de echipamente
pentru băi cu jeturi de apă sub presiune, servicii
de epilare, epilat cu ceară, servicii de vopsire
a genelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), servicii
de artă corporală (înfrumusețare), închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii cosmetice de
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îngrijire corporală, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de tratament pentru
păr, servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, ondularea părului, servicii de vopsit de
șuvițe de păr, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
spălare a părului cu șampon, saloane de îngrijire
a pielii, saloane de frumusețe, furnizare de
informații despre coafarea părului, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii de tratamente cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de coafor de lux,
servicii de frizerie.

───────

(210) M 2020 05903
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 27, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE MINIGOLF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05904
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CASE CĂLDUROASE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
5A, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU
DE JOS, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Case Călduroase

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 07.01.24; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţă,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi adezivi pentru
industrie.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate şi produse din
aceste materiale, materiale plastice extrudate,
materiale de etanșare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05905
(151) 21/08/2020
(732) TOYO MOTOR NORD SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 1,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HONDA NORD

(531) Clasificare Viena:
14.03.20; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 3516
C), gri (2358 C), negru (Pantone 6 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05907
(151) 21/08/2020
(732) TOYO AVIATION SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 281-283, CAMERA
B4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOYO AVIATION

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 7627
C), maro (Pantone 4715 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2020 05908
(151) 21/08/2020
(732) TOYO FINANCE GROUP IFN SA,

SPLAIUL UNIRII NR. 283, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TOYO FINANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 4289 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 05909
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ PENTRU
GESTIONAREA INTEGRATĂ A
DEŞEURILOR ILFOV, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 222C, ET.
2, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ADIGIDI

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.11.11; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40.  Reciclarea gunoaielor și a deșeurilor.

───────

(210) M 2020 05910
(151) 21/08/2020
(732) TOYO MOTOR LEASING IFN SA,

SPLAIUL UNIRII NR. 281-283,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TML TOYO MOTOR LEASING

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2035C), negru (Pantone 532C), alb, gri
(Pantone 427C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05911
(151) 21/08/2020
(732) TOYO MOTOR CENTER SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 281-283,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOYO MOTOR CENTER

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 05912
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

NAŢIONAL DE MINIGOLF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05913
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CASE CĂLDUROASE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
5A, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU
DE JOS, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Izolaţii Naturale

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate sau semiprelucrate şi produse din
aceste materiale, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05914
(151) 21/08/2020
(732) AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STR. CEREMUSULUI NR. 18A,
ET. 1, CAMERA 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
Lacrima de pământ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Bauturi alcoolice, vinuri.
───────
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(210) M 2020 05915
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
MULTIBAT ExtraADEZIV

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
în special adezivi pentru scopuri industriale,
cimenturi adezive pentru utilizarea în industrie,
adezivi pentru plăci ceramice adezive pentru
utilizarea în industrie.
17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare, în
special adezivi pentru izolare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, în special mortar pentru construcţii,
compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții.
35. Publicitate, Informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare
cu amănuntul şi cu ridicata pentru următoarele
produse: adezivi pentru utilizare în industrie,
adezivi pentru plăci ceramice, preparate
de grunduire, materiale metalice pentru
construcţii, silozuri metalice, recipiente metalice
pentru amestecarea mortarului, adezivi pentru
termoizolaţie, tencuieli (materiale de construcţii),
mortar pentru construcţii (pastă de ciment).
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).
39. Servicii de transport al produselor,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
livrarea bunurilor, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri.

───────

(210) M 2020 05916
(151) 21/08/2020
(732) S.C. D.Z. CONSULTING

INTERNATIONAL S.R.L., SOS
ANDRONACHE NR. 203, MODUL
I, CORP C1, BIROU NR. 56, ET.
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DZ CONSULTING

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
sistematizarea informaţiilor în baze de date,
identificare parteneri locali în vederea asocierii,
studii şi cercetări de piaţă.
36.  Consultanţă în afaceri în legătură cu fuziuni
şi achiziţii, privatizări, implementare proiecte
greenfield.

───────
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(210) M 2020 05917
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. POPA
SAVU, NR. 42, PARTER, SECTOR
1, P.O.BOX 2-229,, BUCURESTI,
011434, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MULTIBAT

ExtraADEZIV ExtraZid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Adezivi pentru scopuri industriale, cimenturi
adezive pentru utilizare în industrie.
19. Mortar pentru construcții.
37. Servicii de construcții, în special construcții
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcții, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcție, servicii de zidarie,
servicii de tencuire, consultanță în construcții,
servicii de reparații (restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05918
(151) 21/08/2020
(732) LAROPHARM SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A, JUD
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LAROPHARM MEDICARE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, dischete
demachiante din vată, vată de uz cosmetic, ulei
de ricin de uz cosmetic.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru

distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
adezivi chirurgicali, adezivi medicali pentru
legarea rănilor, agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de administrare de
medicamente sub formă de capsule comestibile
pentru ambalarea de pulberi farmaceutice,
agenți de administrare de medicamente sub
formă de filme solubile care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de detoxificare pe bază de benzol de uz medical,
agenți de detoxificare pe bază de arsenic de
uz medical, agenți de detoxificare pe bază
de clor de uz medical, apă oxigenată de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale,
ape termale, ape minerale pentru uz medicinal,
săruri pentru băi de ape minerale, amestecuri
de gaze de uz medical, alcool pentru fricțiuni,
alcool medicinal, agenți lubrifianți de uz medical,
cărbune activat pentru adsorbția de toxine de
uz medical, cașete de uz farmaceutic, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
capsule pentru medicamente, băi medicinale,
băi de oxigen, bureți contraceptivi, preparate
biologice de uz medical, nămol pentru baie,
bioindicatori pentru supravegherea proceselor
de sterilizare de uz medical sau veterinar,
preparate bacteriene de uz medical sau
veterinar, cașete pentru uz medicinal, celule
reconstituite pentru tratamente clinice de îngrijire
a pielii, celule reconstituite pentru tratamente
medicale de îngrijire a pielii, celule stem de uz
medical, esteri de celuloză de uz farmaceutic,
eteri de celuloză de uz farmaceutic, preparate
chimice de uz medical, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, de uz medical, drojdie de uz
medical, veterinar sau farmaceutic, dextrină de
uz farmaceutic, colagen de uz medical, coloranți
de uz chirurgical, cristale de uz terapeutic,
extracte din drojdie de uz medical, veterinar sau
farmaceutic, exfoliante (produse) de uz medical,
preparate enzimatice de uz medical, lactoză
de uz medical, hârtie uleiată de uz medical,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației de uz medicinal, grăsimi de uz
medical, gelatină pentru uz medical, geluri
de masaj de uz medical, materiale pentru
mulaje chirurgicale, lumânări pentru urechi de
uz terapeutic, lumânări pentru masaj de uz
terapeutic, lubrifianți de uz medical, loțiuni
medicinale după-ras, lubrifianți de uz chirurgical,
picături pentru ochi medicinale, picături de ochi,
oxigen de uz medical, nămoluri medicinale,
microbicide, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate bacteriologice de uz medical,
preparate bacteriene de uz medical, preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/08/2020-23/08/2020

cu tricomicină, preparate cu triptofan, preparate
cu paracetamol pentru administrare orală,
preparate cu paracetamol pentru administrare
intravenoasă, preparate cu paracetamol cu
eliberare modificată, preparate cu oligoelemente
pentru consumul uman de uz medical, preparate
cu minerale și vitamine de uz medical, preparate
de toaletă medicinale, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate din argilă medicinală,
preparate medicale, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate minerale de uz
medical, preparate pe bază de panthenol,
de uz medical, preparate pentru baie de uz
medical, preparate pentru clismă, preparate
pentru băuturi medicinale, reactivi de uz
medical, produse rehidratante de uz medical,
produse pentru împrospătarea respirației
de uz medical, produse pentru vaccinare
orală, produse antipiretice, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
utilizate în naturopatie, șampon medicinal
pentru păr, șampon medicinal, șampoane
uscate medicinale, șampoane medicinale, săruri
pentru rehidratare orală, săruri de uz medical
pentru baie, săruri de ape minerale, remedii
naturale și farmaceutice, șervețele impregnate
cu medicamente, stickuri contra durerilor de
cap, spume contraceptive (anticoncepționale),
sprayuri cu lichide pentru bandajare, solvenți
pentru îndepărtarea plasturilor, soluții contra
bătăturilor, soluție salină pentru irigarea
sinusurilor și nasului, seringi preumplute de
uz medical, truse portabile de medicamente
umplute, truse de prim ajutor de uz casnic
umplute, truse de prim ajutor umplute,
preparate terapeutice pentru baie, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență , vaselină de uz
medical sau veterinar, unguente cu mentol
pentru bebeluși, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, vată sterilă (aseptică), tampoane de
vată antiseptice, vată de uz medicinal, vată de
uz chirurgical, vată pentru scopuri farmaceutice,
vată de uz medical, ulei de ricin de uz medical,
tinctură de iod, iod pentru scopuri medicale,
camfor de uz medical, ulei camforat de uz
medical, glicerină de uz medical, mentol, alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri.

───────

(210) M 2020 05919
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. POPA
SAVU, NR. 42, PARTER, SECTOR
1, P.O.BOX 2-229,, BUCURESTI,
011434, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MULTIBAT

ExtraADEZIV ExtraTenc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcții.
37. Servicii de construcții, în special construcții
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcții, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcție, servicii de tencuire,
consultanță în construcții, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05920
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MULTIBAT

ExtraADEZIV ExtraFin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcţii.
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37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────

(210) M 2020 05921
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
MULTIBAT

ExtraADEZIV ExtraFix
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Adezivi pentru plăci ceramice pentru utilizare
în industrie, cimenturi adezive pentru utilizare în
industrie.
19. Mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, consultanţă în
construcţii, servicii de reparaţii (restaurarea de
clădiri).

───────

(210) M 2020 05922
(151) 21/08/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
MULTIBAT ExtraADEZIV

ExtraTherm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Adezivi pentru scopuri industriale, cimenturi
adezive pentru utilizări în industrie.
17. Adezivi pentru izolare.
19. Compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, mortar pentru construcţii.
37. Servicii de construcţii, în special construcţii
de clădiri, servicii de închiriere a echipamentelor
de construcţii, servicii de închiriere de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de tencuire,
consultanţă în construcţii, servicii de reparaţii
(restaurarea de clădiri).

───────
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(210) M 2020 05923
(151) 21/08/2020
(732) SC GENERAL AGRO COM

SERVICE SRL, SAT GRĂJDANA,
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA
TISĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alagro

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 06.07.08; 07.01.09; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne şi produse din carne, peşte şi produse
din peşte, păsări şi produse din carne de pasăre,
vânat şi produse din carne de vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă
si produse din ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 05924
(151) 21/08/2020
(732) S.C. H4L DEVELOPMENT

S.A., ŞOS. OLTENITEI NR.105,
CONSTRUCTIA C17, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 10,
CAMERA 1003, SECTOR
4, BUCURESTI, 041303,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Carol Park

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, publicitate, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, închirieri de
spațiu publicitar, închiriere de panouri publicitare,
asistență privind managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, auditare
afaceri, managementul afacerilor de programe
de rambursare pentru alte persoane, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii ale
agențiilor de informații comerciale, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de intermediere comercială,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, publicitate directă prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de comparare a prețurilor,
administrare a programelor de stimulare și de
fidelizare a clienților, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, consultanță privind managementul
comercial, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, furnizare
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de informații de afaceri prin intermediul
unui site, informații în materie de afaceri,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, compilare de date statistice,
previziuni economice, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la administrarea
personalului, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de relocare
pentru afaceri , închiriere de automate de
vânzare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru complexuri
cu piscine de înot, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
administrare de afaceri, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială în
managementul afacerilor, administrarea stațiilor
de benzină (pentru terți), asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale sau
industriale, asistență în gestiunea comercială a
firmelor în sistem de franciză, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în

conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, consultanță în materie de relocalizare
a firmelor, cercetări referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață
în scopuri comerciale, servicii de experți
în domeniul eficienței activității comerciale,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în afaceri, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, informații despre metode de
vânzare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de afaceri
comerciale, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management
de restaurant pentru terți, management
în procesele de afaceri, management
hotelier pentru terți, întocmire de rapoarte
economice, înregistrarea de comunicate
scrise și de date, managementul activităților
comerciale, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul computerizat
al afacerii (pentru terți), managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanță în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
organizare de întâlniri de afaceri, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, organizarea afacerilor,
organizarea pentru terți de servicii de mesaje
telefonice de întâmpinare și de servicii de
recepționare telefonică, organizarea întâlnirilor
de afaceri, planificarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de planificare comercială, planificare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/08/2020-23/08/2020

privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum
și înființări de întreprinderi, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, planificarea
succesiunii de afaceri, realizarea de studii
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri, reorganizare a proceselor de afaceri,
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare pentru birou (pentru terți), servicii
de consultanță în afaceri, servicii de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare a
managementului și organizării afacerilor, servicii
de expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de funcții administrative, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii
de reprezentanță comercială, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de strategie în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii pentru afaceri
referitoare la organizarea de societăți mixte,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, evaluare prin compararea prețurilor la
cazare, cotații pentru oferte de licitații, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,

intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de achiziții, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţie de
import și export, vânzare prin licitație publică,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
36. Servicii actuariale, închiriere de
apartamente, servicii bancare, brokerajul
creditelor de carbon, investiții de capital,
servicii ale birourilor de credit, evaluare
financiară, management financiar, furnizare
de informații financiare prin intermediul unui
site, servicii financiare, subscriere de asigurări
contra incendiului, expertiză fiscală, împrumuturi
în rate, brokeraj de asigurări, furnizare de
informații în domeniul asigurărilor, afaceri
imobiliare, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, multifinanțare,
împrumuturi (finanțare), închiriere de birouri
pentru co-working (lucru la comun), închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii ale
agențiilor imobiliare, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, colectarea chiriilor,
brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii de
administratori fiduciari, constituire de depozite,
administrare de clădiri cu apartamente, transfer
electronic de fonduri, asigurarea finanțării pentru
proiecte de construcții, consiliere financiară,
furnizare de informații privind conturile
(financiare), finanțare pentru cumpărături în rate,
brokeraj imobiliar, managementul proprietăților
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, servicii ale agențiilor de
brokeraj, servicii de garanție, servicii imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
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de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, agenți imobiliari, agenție de
închirieri de locuințe (apartamente), agenție
imobiliară, agenții de cazare (închiriere de
proprietăți imobiliare), agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), agenții
de închiriere locuințe pentru persoane din
grupurile vulnerabile, agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj de
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), achiziții de terenuri
pentru închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, consultanță imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțare de proiecte
de renovare de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, managementul proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziţionarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de locuințe (apartamente), intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri de apartamente, punere
la dispoziție de locuințe, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
ale agentului imobiliar, servicii ale agențiilor

de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de consultanță în materie imobiliară
pentru corporații, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 05925
(151) 21/08/2020
(732) SC SENIA COMPANY 999

SRL, STR. ZORELELOR NR.
49, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BD. UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Senia MUSIC

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 22.01.16; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2757C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

15. Instrumente muzicale, cutii pentru
instrumente muzicale, stative pentru instrumente
muzicale, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru instrumente
muzicale, servicii de comerț cu amănuntul și/
sau cu ridicata în legătură cu echipamente
de sonorizare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
echipamente de sonorizare, servicii de comerț
cu amănuntul și/sau cu ridicata în legătură cu
echipamente pentru transmiterea sunetelor și
imaginilor, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
pentru transmiterea sunetelor și imaginilor,
servicii de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata
în legătură cu suporturile muzicale (cd-uri, dvd-
uri, discuri
vinil), servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru suporturi
muzicale (cd-uri, dvd-uri, discuri vinil), servicii
de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata în

legătură cu cărți si reviste, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru cărți si reviste, servicii de comerț
cu amănuntul și/sau cu ridicata în legătură
cu partituri muzicale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru partituri muzicale, servicii de comerț cu
amănuntul și/sau cu ridicata în legătură cu
cutii pentru instrumente muzicale, stative pentru
instrumente muzicale, genți special adaptate
pentru transportul instrumentelor muzicale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru
cutii pentru instrumente muzicale, stative pentru
instrumente muzicale, genți special adaptate
pentru transportul instrumentelor muzicale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
organizarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare.
37. Reparații și/sau întreținere de instrumente
muzicale.
39. Servicii de transport de instrumente
muzicale.
40. Servicii de fabricare personalizată, pentru
terţi, de cutii pentru instrumente muzicale.
41. Organizarea de evenimente de divertisment,
artistice și culturale, servicii de rezervare și
servicii de agenţie de bilete pentru evenimente
de divertisment, artistice și culturale.

───────

(210) M 2020 05926
(151) 21/08/2020
(732) MARIAN PETCU , CALEA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Liligrip

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii
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(nemedicinale), parfumuri, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice şi preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor şi a unghiilor, preparate şi
tratamente cosmetice pentru păr, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseţii, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului, geluri de
masaj, altele decât cele pentru uz medicinal,
balsamuri de păr (balsamuri şampon), loţiune
de baie, loţiune pentru piele, loţiune pentru
curăţarea tenului, cremă de bază (produse
cosmetice), cremă cosmetică pentru piele,
cremă pentru faţă care nu este medicinală, seruri
de uz cosmetic, şervețele cosmetice umezite
în prealabil, şervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, şervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), ulei de corp sub formă de spray,
sprayuri cu apă de mare de uz cosmetic..
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(210) M 2020 05927
(151) 21/08/2020
(732) SEARCH CHEMICALS SRL, B-

DUL AUREL VLAICU NR.125,
ETAJ 2, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 900154,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

H LUX

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, gri argintiu
(Pantone 422C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────
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(210) M 2020 05928
(151) 21/08/2020
(732) ALINA-CRISTIANA IERUGAN,

STR. TRANSILVANIEI NR. 23, BL.
AN-51, ET. 4, AP. 13, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
COPILĂRIA PE ASFALT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii de consultanță în afaceri.
41. Desenare pe asfalt şi diverse suprafeţe
pavimentale, servicii educative, de
divertisment și sportive, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de spectacole în direct, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură,
servicii educative și de instruire, ateliere
recreative, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, administrare
(organizare) de activități culturale, activități
culturale, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, ateliere organizate în
scopuri culturale, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale,
coordonare de evenimente de divertisment,
educație și instruire, fotoreportaje,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru

vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în
scopuri de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare de
informații în materie de recreere,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele
online și pe internet, furnizare de instalații
de joacă pentru copii, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații recreative,
furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de zone de recreere
sub formă de zone de joacă pentru
animale de companie, furnizarea de instalații
pentru activități de recreere în aer
liber, găzduire de ligi de sport fantezie, informare
în legătură cu activități culturale,
informații în materie de divertisment, informații în
materie de recreere,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, organizare de activități de
divertisment, îndrumare (instruire), organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de
activități de recreere în grup, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare de
activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de competiții, organizare de
evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de gale,
organizare de petreceri, organizare de serbări în
scopuri de divertisment,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de prezentări în scopuri
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culturale, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de servicii de
divertisment, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de turnee de
recreere, organizare de tururi
ghidate, organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative,
organizare de webinare, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educațional, organizarea de evenimente
culturale și artistice,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea
spectacolelor, pictură pe față, picturi de portrete,
planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole,
pregătire pentru copii în activități de
aventură, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
producție de programe de televiziune în
direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
producție de spectacole, punerea la dispoziție de
jocuri, servicii oferite de săli de jocuri, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de pictură murală, servicii
de tabere de vară (divertisment), sisteme de joc
(divertisment, educație), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
tabere de recreere, tabere de vară.

───────

(210) M 2020 05929
(151) 21/08/2020
(732) GHEORGHE ZLOTEA, STR.

LACUL ROȘU NR. 1, JUDETUL
ARAD, SÂNTANA, ARAD,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19 SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Chef & Grill AM
CHEF DE GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.19; 26.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/08/2020-23/08/2020

(210) M 2020 05930
(151) 21/08/2020
(732) RADU-VLAD STAN, ALEEA

GODEANU NR. 5, BL. 15, SC.
1, ET. 1, AP. 3, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
IANCU-LAUREAN COSTIN, STR.
AVRAM IANCU NR. 62A, JUDETUL
MURES, TÎRGU-MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJUL 1, BIROU 1.02,
SECTORUL 5
, 050726 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GOLDEN FIN STUDIOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.09.01

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de jocuri video, programe de jocuri
video descărcabile, programe descărcabile
pentru jocuri electronice, programe pentru jocuri
video interactive, programe
pentru jocuri pe calculator, software pentru jocuri,
software înregistrat pentru jocuri
pe calculator, software pentru dezvoltare de
jocuri, software pentru jocuri video pe
calculator, software pentru jocuri de realitate
virtuală, software pentru jocuri cu
realitate augmentată, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe

telefoanele mobile și celulare, jocuri de calculator
descărcabile, programe de jocuri
interactive multimedia, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
fără fir, software de jocuri
electronice pentru dispozitive electronice de
mână, software descărcabil pentru jocuri
de calculator într-o rețea informatică mondială și
de pe dispozitive fără fir.
28. Jocuri, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, aparate pentru jocuri video, console
de jocuri portabile, jocuri electronice, altele decât
cele adaptate pentru utilizarea
exclușivă cu televizoare, jocuri video individuale,
jocuri video portabile, jocuri
electronice portabile, jocuri video electronice
portabile, dispozitive de control pentru
aparate de jocuri video.
42. Creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru jocuri
de calculator și software pentru
realitate virtuală, programare de software pentru
jocuri video, proiectare de jocuri de
societate, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe
calculator, închiriere de software pentru jocuri
video, platforme pentru jocuri sub formă de
software ca serviciu (saas), programare de
software pentru jocuri pe calculator,
proiectare de jocuri, proiectare de software
pentru jocuri pe calculator, proiectare de
software pentru jocuri video, servicii de
dezvoltare de jocuri video, servicii tehnice
pentru descărcarea de jocuri video.

───────
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(210) M 2020 05931
(151) 21/08/2020
(732) S.C. VEGA COMPANY S.R.L.,

B-DUL MAREA UNIRE NR. 107,
VEGA HOTEL, PARTER, BIROUL
E, JUDETUL GALATI, GALATI,
500167, GALAȚI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VEGA HOTELS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru, indigo,
crem, auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05932
(151) 21/08/2020
(732) CRISFARM S.R.L., STR. VIȘEU

DE JOS NR. 1100, JUDETUL
MARAMURES, VIȘEU DE JOS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CRISFARM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05933
(151) 21/08/2020
(732) BRAVO PRODUCTIONS SRL,

STR. NĂSĂUD NR, 16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400610,
CLUJ, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
MIRCEA BRAVO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
și marketing, organizarea de publicitate,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
în reviste, agenții de publicitate, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,
servicii de publicitate digitală,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță în publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de agenție de publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, negociere de
contracte de publicitate, dezvoltare de conceptii
de publicitate, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, furnizare de
informații privind publicitatea, servicii de
cercetare privind publicitatea, publicitate
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promoțională pentru proiecte de explorare,
servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, întocmirea de texte de publicitate
comercială, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și
promovare, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, crearea materialului publicitar,
reactualizarea materialelor publicitare,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, realizare de material
publicitar, concepere de material publicitar,
producție de material publicitar, pregătire de
publicații publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, publicare de materiale
publicitare, realizare de materiale publicitare,
producție de clipuri publicitare,
furnizare de informații publicitare, distribuire de
materiale publicitare, redactare de texte
publicitare, creare de texte publicitare, publicare
de texte publicitare,
producție de materiale publicitare, producție de
material publicitar vizual,
difuzare de materiale publicitare, servicii
publicitare și de promovare, prezentare de
produse în scop publicitar, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri
publicitare, distribuție de produse în scopuri
publicitare, editare și actualizare de
texte publicitare, organizarea de prezentări în
scopuri publicitare, organizare și

realizare de evenimente publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționale,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
publicare de materiale și texte
publicitare, compilare, producție și diseminare de
material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, producție
de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare,
marketing promoțional, marketing digital,
marketing de produse, campanii de
marketing, marketing pentru evenimente,
marketing pe internet, planificare de
strategii de marketing, marketing destinat unui
anumit scop, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, consultanță în materie
de marketing direct, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, servicii de
marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, furnizare de consultanță în
marketing în domeniul mediilor sociale,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare de
servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de consultanță în
domeniul marketingului pe internet,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, promovarea comercială, servicii
de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, furnizare de informații de
afaceri în domeniul mediilor sociale, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
prezentare de firme pe internet și în alte medii
de comunicare, compilare de anunțuri publicitare
pentru
utilizarea pe pagini web de internet, prezentare
de produse, organizare de prezentări
comerciale, prezentare de bunuri și servicii.
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38. Servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, servicii de
comunicare
pe internet, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de date
prin mijloace electronice, comunicare prin rețele
private virtuale (VPN), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de
comunicare pentru transmisia de
informații prin mijloace electronice, comunicare
electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere de
date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice de
comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe
internet, furnizarea accesului la platforme pe
internet, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, servicii de comunicații
prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio
pe internet, radiodifuziune de conținut
audiovizual și multimedia pe internet,
difuzare de material audio și video pe internet,
transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet.
41. Proiectarea filmelor, distribuție de filme,
divertisment prin filme, prezentare de filme,
servicii de producție de filme, producție de filme
în studiouri, servicii pentru producția de filme
cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de filme, servicii de
înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
filme, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de editare în procesul de post producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare
la competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing
în comerțul cu amănuntul, producție de filme
formative, producția de filme

cinematografice, instruire educativă, pregătire și
instruire, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminare de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire, furnizarea
de instruire online, servicii de
recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe,
organizare de conferințe educaționale,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de conferințe în domeniul publicității, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor, organizare
de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
producție de documentare, prezentări
audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale.
42. Creare de formate pentru filme, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, găzduire
de conținut
digital, și anume jurnale și bloguri online, creare
și întreținere de software pentru
bloguri, găzduirea de conținut digital pe internet,
programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet.

───────

(210) M 2020 05934
(151) 22/08/2020
(732) BEAUTY SALON ELENA SRL,

BULEVARDUL PANDURILOR NR.
9, A7, SC. B, AP. 23, JUDETUL
VALCEA, RM VALCEA, 240087,
VALCEA, ROMANIA

(540)
Ergoline Bulevard

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii oferite de salon de coafor pentru
femei.
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───────

(210) M 2020 05935
(151) 23/08/2020
(732) LAURA PAȘCALĂU, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 9, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410061, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Sunt mămică, ce să fac?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────


